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„Podwodne” 
Impresje
Filmowe

Podczas jubileuszowych XX Targów 
Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów 
i Kanalizacji odbyła się inauguracji II 
edycji Festiwalu Filmów o Budownictwie 
– IMPRESJE BUDOWLANE, 
organizowanego przez redakcję 
Ogólnopolskiego Dwutygodnika 
Budowlanych PROFILE. Certy katy 

Uznania w kategorii wodno-kanalizacyjnej 
za profesjonale spoty otrzymały  rmy: 
SIEMENS Spółka z o.o. z Warszawy, 
HAURATON z Poznania – producent 
systemów zagospodarowania wód 
opadowych oraz Odlewnia Żeliwa 
FANSULD Sp. j.

Nagrodzone w II edycji multimedialne 
prezentacje będą emitowane podczas 
ważnych imprez targowych odbywających 
się w innych miastach kraju. Po raz 
pierwszy już 1 czerwca wyróżnione 
 lmy zostały zaprezentowane także 

podczas charytatywnego rautu w Gdyni 
na pokładzie Daru Pomorza. Impreza 
pod patronatem m.in. prezydenta Gdyni 
Wojciecha Szczurka, redakcji Pro le 
oraz Bydgoskiego Domu Aukcyjnego 
zorganizowana jest w celu leczenia i 
rehabilitacji 12-letniej niewidomej i 
niepełnosprawnej Julki Biernackiej.

Zaprezentowano także spoty 
nagrodzone w I edycji Festiwalu Filmów 
o Budownictwie, którego  nał odbył się 
podczas tegorocznych MTB BUDMA 
2012. Wówczas nagrodzeni zostali: 
Sopro Polska Sp. z o.o., Bil nger Berger 
Budownictwo z Warszawy, Warszawskie 
Przedsiębiorstwo Geodezyjne SA, 
Budopol z Bydgoszczy, Icopal SA, PW 
Ebud Przemysłówka Sp. z o.o., Paroc 
Polska oraz Cementownia Odra SA.

Ponadto w ramach Targów WOD-
KAN podczas uroczystej Gali w 
Filharmonii Pomorskiej, Izbie 
Gospodarczej Wodociągi Polskie 
wręczono Medal Przyjaciół Pro lów ze 
Złotym Certy katem.

Targi WOD-KAN to niewątpliwie 
największa w kraju i jedna z większych 
w Europie imprez branży wodociągowo-
kanalizacyjnej. Pod względem liczby 
wystawców plasuje się jedynie za 
odbywającymi się co dwa lata targami 
Wasser Berlin, a przed Aqua Ukraine, 
włoskimi H2O Accadueo i hiszpańskimi 
Alicante Natura.

Tegoroczne targi WOD-KAN były, 
jak zawsze, dobrą okazją do zawarcia 
nowych kontaktów handlowych, poznania 
najnowocześniejszych technologii i 
produktów oraz zdobycia wiedzy na 
tematy związane z branżą wod-kan. Targi 
to nie tylko wystawa, ale również miejsce 
prezentowania najnowocześniejszych 
rozwiązań technicznych, 
technologicznych, urządzeń, a także usług. 
Co więcej, jest to również forum wymiany 
doświadczeń oraz poglądów. Już dziś 
zapraszamy na przyszłoroczne targi, które 
tradycyjnie odbędą się w Bydgoszczy.

AB-O

Kolumna wspó³finansowana 
przez

Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska 
w Toruniu
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